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Detaljregulering Krogstadfeltet - omregulering og utvidelse, høringsutkast 
offentlig ettersyn 

 
Plan- og miljøutvalget 22.05.2018: 
 
PM- 18/035 Vedtak: 
Forslag til detaljregulering for Krogstad, gnr. 94 bnr. 1, 242 m.fl., legges ut på offentlig høring og 
ettersyn i hht. plan- og bygningsloven § 12-10.  
 
 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Forslag til detaljregulering for Krogstad, gnr. 94 bnr. 1, 242 m.fl., legges ut på offentlig høring og 
ettersyn i hht. plan- og bygningsloven § 12-10.  
 
 
 
 
Saken gjelder: 
 
Planprogram for arbeidet med regulering av Krogstad ble egengodkjent av kommunestyret i Marker 
13.06.2017. Forslag til detaljregulering av Krogstad er en oppfølging av det vedtatte 
planprogrammet.  
 
Denne saken skal behandles av plan- og miljøutvalget for vedtak om høring og offentlig ettersyn 
etter plan- og bygningsloven § 12-10. Etter høring og offentlig ettersyn skal planforslaget revideres 
og legges fram for sluttbehandling i plan- og miljøutvalget og kommunestyret. Dersom det i 
høringen kommer innsigelse fra berørt overordnet myndighet, skal det søkes løsninger som 
innebærer aksept fra overordnet myndighet. 
 
Forslag til reguleringsplan med bestemmelser for Krogstad skal erstatte gjeldende reguleringsplan 
for Krogstad. Oppheving av planen fra 1991 skal gjøres samtidig med egengodkjenning av den nye 
reguleringsplanen.   
 
Denne saken skal sluttbehandles av: Plan og miljøutvalget 



 
Bakgrunn og saksopplysninger: 
 
Planområdet for detaljregulering Krogstad er 209 dekar. Marker kommune eier eiendom gnr. 94 bnr. 
196 og bnr. 242 som utgjør hhv. 47,8 dekar og 21,9 dekar. Sistnevnte eiendom er hovedsakelig skog, 
og bnr. 196 er grønnstruktur, boligtomt og adkomstvei. Planområdet består i tillegg av ca. 50 
bebygde, privateide boligtomter og deler av fem bebygde, privateide boligtomter. Eiendom gnr. 94 
bnr. 1 er en privat landbrukseiendom med skog og dyrket mark. Deler av denne eiendommen inngår 
i planområdets nordlige del.  
 
Planområdets avgrensning tilsvarer reguleringsplan for Krogstad, vedtatt 14.09.1991, med unntak av 
arealer i nordvest der ny avgrensning følger dagens jordekant på eiendom gnr. 94 bnr. 1. For å få 
plass til adkomst fra fv. 21 i nord beslaglegges ca. 3-4 dekar av dagens jorde mot bekken i nord. 
 
Det kom 17 innspill til varsel om oppstart og fem uttalelser til høring/offentlig ettersyn av forslag til 
planprogram. Til saken er oppsummering av innspillene til varsel om oppstart lagt ved som vedlegg, 
og av oppsummeringen fremkommer hvordan hvert enkelt innspill er vurdert.  
 
Blant innspillene kom det svært sprikende synspunkter på adkomst, og kommune og planfremmer 
har valgt å beholde dagens adkomst for motorkjøretøyer for dagens beboere. Grunnen til dette er 
blant annet at svært mange av dagens beboere i selve Krogstad-feltet ønsker dette. For de nye 
tomtene nord for dagens bebyggelse er det foreslått adkomst for motorkjørende fra fv. 21 i nord 
mens for gående og syklende er det gjennomgående transportårer. I tillegg er det lagt inn 
langsgående fortau som tiltak for å sikre bedre trafikksikkerhet for gående og syklende langs 
Blåbærstien mot krysset med Kilebuveien og langs Kilebuveien. Dette vil være positivt for barn og 
unge, inkl. skolevei.  
 
Planforslaget innebærer flytting av 10-15 tomter ifht. gjeldende reguleringsplan, samt tilrettelegging 
for ca. 30 nye boliger.  Tomtene som er flyttet fra dagens dyrket mark, er flyttet lenger øst og 
plassert i dagens skogområde. I tillegg har regulert veg nord i planområdet, i all hovedsak blitt flyttet 
øst for jordet. Av de nye boligene er ca. åtte plassert helt nord i planområdet som konsentrert 
småhusbebyggelse, dvs. rekkehus, kjedehus el.lign. De øvrige tomtene skal kunne bebygges som 
eneboliger eller tomannsboliger.  
 
I planforslaget fremkommer to alternativer til antall tomter; 1) som i dag – null-alternativet, og 2) 
som hovedalternativet med unntak av at ca. 18 tomter slås sammen til ni for å øke tomtestørrelsen 
på de minst tomtene på ca. 800 m2. Det betyr ca. 21 nye boliger i forhold til null-alternativet. Det er 
det valgte alternativet med ca. 30 nye boliger som er konsekvensutredet, og alternativ 2 medfører 
ikke vesentlige andre konsekvenser enn for hovedalternativet.  
 
Den skogkledde kollen i planområdet foreslås regulert til Landbruk – Friluftsformål slik at den forblir 
skogkledd, og der er også regulert inn et automatisk fredet kulturminne med sikringssone rundt. 
Videre er det lagt til rette for skogarealer og kantsone mot bekk utenfor planområdet i nord og mot 
jordet i vest. To arealer i eksisterende boligbebyggelse er regulert til lekeplass, og et areal nord i ny 
framtidig bebyggelse er regulert til grønnstruktur med bestemmelser som sikrer lekeareal der.  
 
I fellesbestemmelsene og bestemmelsene for frittliggende småhusbebyggelse er utforming av ny 
bebyggelse i stor grad videreført fra gjeldende reguleringsbestemmelser. Det gjelder byggehøyde for 
eneboliger og tomannsboliger med inntil 1,5 etasje. Der det er bratt, skal det bygges med 
sokkeletasje. Det er også åpnet for garasje og carport med maks. mønehøyde  6,0 meter målt fra 
gjennomsnittlig planert terreng. Det er også mulighet for uthus/lekestue/stabbur. Maksimum 
bebygd areal, BYA, er differensiert i fht. tomtestørrelse, fra 25% til 35% for hvv. største og minste 
tomtene.  
 
For feltet med konsentrert småhusbebyggelse tillates kjedehus eller rekkehus med maks. 9,5 meter 
mønehøyde, dvs. i praksis to etasjer over bakken pluss evt. loft. Maksimum bebygd areal, BYA, er 



foreslått til 35%.  
 
I rekkefølgebestemmelsene er det lagt opp til at lekeplass skal være opparbeidet før boliger i feltene 
BKS og BSF1-6 i nord kan tas i bruk. Før nye boliger kan tas i bruk nord for dagens bebyggelse skal 
kjøreveg og fortau være opparbeidet, og Tyttebærstien skal stenges med bom eller blokksteiner der 
dagens bebyggelse ender i nord.  
 
Fortau, SF5, langs deler av Blåbærstien og Kilebuveien skal være opparbeidet før nye boliger kan tas i 
bruk.  
 
Arealer regulert til LNF-Friluftsformål skal skjøttes på en måte som sikrer hensyn til landskap, 
naturmangfold og friluftsliv. Eksisterende sti over kollen kan ryddes for vegetasjon for å 
opprettholde stien, og det kan etableres en enkel bålplass.  
 
Faresone for høyspent i luft og frisiktsoner ved kryss er innarbeidet i plankart og bestemmelser.  
 
Som grunnlag for deler av konsekvensvurderingen er det laget en egen utredning av boligbehov og -
kapasitet i Marker, og den inneholder også kort vurdering av mulige konsekvenser for handelslivet i 
Ørje og muligheter for klimavennlig transport til og fra Krogstad-feltet. Utredningen konkluderer 
med at det er hensiktsmessig å vurdere felter i overordnet arealplan ut fra det behovet for nye 
boliger som befolkningsprognoser fram til 2040 tilsier, deriblant høyere andel eldre. Høy utnytting 
og mindre, lettstelte leiligheter i sentrum vil være positivt for en høyere andel eldre som da bedre 
kan klare seg selvstendig.  
 
Behovet for nye boliger fram til 2040 er ca. 333,5 ved bruk av befolkningsmodell PANDA og 
gjennomsnittlig antall innbyggere per husstand i Østfold. PANDA-modellen er lagt til grunn i 
Kommuneplanens Samfunnsdel, vedtatt 15.12.2015. Potensialet/kapasiteten i regulerte og avsatte 
arealer til boligbebyggelse i gjeldende kommunale arealplaner er ca. 290 boliger i Ørje og 32 ellers i 
Marker. Utredningen tilråder at kommunen i overordnet planlegging velger strategier for framtidig 
boligbygging ved f.eks. ha rekkefølgebestemmelser for utbygging av ulike felter for boligformål og 
velge gode kriterier for valg av og rekkefølge for utbygging av felter. Krogstad kommer ganske 
positivt ut som boligområde ifht. flere kriterier, bl.a. avstand og terreng mot sentrum av Ørje.  
 
Konsekvensvurderingen av planforslaget konkluderer med at det ikke er vesentlige negative 
konsekvenser for miljø og samfunn som følge av planforslaget. Planforslaget ligger i et område med 
ganske lavt konfliktpotensiale med miljø og samfunn. Planforslaget gir for trafikksikkerhet, jordvern 
og kulturminnevern en bedre sikring og oppfølging av overordnede føringer enn gjeldende plan og 
bestemmelser fra 1991. Planen er gjort om også som følge av innspill og ønske fra grunneier i 
forhold til jordvern og utnyttelse av dyret mark. 
 
Vurdering av alternativer og konsekvenser: 
 
Tverrfaglige vurderinger: 
De fremkommer i all hovedsak i konsekvensvurderingen i kapittel 7 i planbeskrivelsen. Krogstad med 
det nye planforslaget, kan være aktuelt for barnefamilier, par og enslige. Det er viktig at Marker kan 
tiltrekke seg nye innbyggere i yrkesaktiv alder i årene framover.   
 
Vurderinger av etikk og samfunn, herunder omdømme: 
Planforslaget er en god oppfølging av Kommuneplanens samfunnsdel, både i form av bokvalitet og 
attraktivitet for nye og dagens innbyggere. Planområdet ligger i gå- og sykkelavstand fra sentrum, og 
planforslaget innebærer grep som bedrer trafikksikkerheten i dagens bebyggelse og mot sentrum, 
herunder barn og unge.  
 
Vurdering av økonomi og organisasjon 
Planforslaget i seg selv innebærer ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. I saksframlegget 
til sluttbehandling av planprogrammet ble økonomiske konsekvenser beskrevet for en framtidig 



regulering på Krogstad. Utover de vurderingene som fremkom der, innebærer planforslaget noen 
investeringer i teknisk infrastruktur før boliger kan opparbeides, deriblant fortau langs deler av 
Blåbærstien og Kilebuveien.  
 
Aktuelle planer, vedtak og dokumenter 
Planprogram for detaljregulering for Krogstad, vedtatt 13.06.2017 
Reguleringsplan for Krogstad, vedtatt 14.09.1991 
Protokoll med saksframlegg for egengodkjenning av planprogram detaljregulering for Krogstad, 
saksnr.i møteprotokoll 17/043 
Kommunedelplan for Ørje 2007-2019, vedtatt des. 2007 
Kommuneplanens Samfunnsdel for Marker 2016-2028, vedtatt 15.12.2015 
 
Konklusjon 
Rådmannen anser at det utarbeidede planforslaget med tilhørende vedlegg, kan legges ut på høring 
og offentlig ettersyn.  
 
 
 
Vedlegg: 
15.05.2018 171026_Reguleringsplan Krogstad- M 1-1500 1340376 
15.05.2018 171026_Reguleringsplan Krogstad-A3 1340377 
15.05.2018 Bestemmelser for detaljregulering Krogstad 1340378 
15.05.2018 Bestemmelser for detaljregulering Krogstad_30042018 1340379 
15.05.2018 Planbeskrivelse_Krogstad_03052018 1340380 
15.05.2018 Planbeskrivelse_Krogstad_30042018 1340381 
15.05.2018 Utredning - boligutbygging Ørje30042018 1340382 
15.05.2018 Vedlegg Oppsummering av uttalelser til varsel om 

oppstart_Krogstad 
1340383 

 
 
Tove Kolstad Skadsheim  

rådmann  
 


